
alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Korona testi yaptırdığınız 
için teşekkürler

PCR testi sonrası bilgiler



* 24 saat içinde toplam 15 dakikadan fazla bir süre boyunca koronalı birine 1,5 metre altında 
olan bir mesafede olmuş olduğunuzda yakın temas halinde olmuş olursunuz.

Bugün bir PCR testi ile korona testi yaptırdınız. 

 

 

Test edildiyseniz aşağıda belirtilen durumlarda karantinada kalın:  
• Korona şikâyetleriniz olduğunda.  
• Aşağıda belirtilen durumlar nedeniyle yüksek enfeksiyon riski altındaysanız: 

- koronalı birinin ev arkadaşı olduğunuzda.  
- koronalı biriyle yakın temaslı* olmuş olduğunuzda.  
- CoronaMelder uygulamasından bir bildirim almış olduğunuzda.  
- karantina yükümlülüğünün geçerli olduğu bir bölgede yurt dışında bulunmuş 

olduğunuzda. Şu anda sizin için geçerli olan kuralları 
www.rijksoverheid.nl/quarantine adresinde okuyabilirsiniz.    

 

Karantinaya girmeniz gerekip gerekmediğinden ve hangi  
(test) önerilerinin geçerli olduğundan emin değil misiniz?  
quarantainecheck.rijksoverheid.nl  adresinde karantina 
kontrolünü yapın 

 

Karantina yaşam kuralları:  
• Dışarı çıkmayın. Kendi bahçenizde veya kendi balkonunuzda oturabilirsiniz.  
• Ziyaretçi kabul etmeyin.  
• Ev arkadaşlarınızla aranıza mesafeyi koruyun.  
• Alışverişlerinizi başkasına yaptırın veya teslim ettirin.  
• Ellerinizi sık sık yıkayın, dirseğinizin içine doğru hapşırın veya öksürün ve kâğıt 

mendil kullanın. 

 

Yardıma veya desteğe mi ihtiyacınız var? Evde kalmaya dayanmak 

için ipuçları ve yardım için  rijksoverheid.nl/quarantainegids 

adresine bakın 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl


Korona testi sonucu  
Sonuç size en kısa sürede ulaştırılacaktır. Telefonla aranacaksınız veya size bir e-
posta gönderilecektir.   
• DigiD'niz var mı? O halde sonuçlarınızı çevrimiçi olarak 

görüntüleyebilirsiniz. Randevunuzu online olarak www.coronatest.nl 
üzerinden mi oluşturdunuz? Veya, telefonla randevu oluştururken DigiD'niz 
olduğunu mu söylediniz? O halde sonuç belli olur olmaz size bir e-posta 
gönderilecektir. Sonrasında sonuçlarınızı görüntülemek için www.coronatest.nl 
adresinde DigiD'nizle oturum açıyorsunuz. Dikkat: e-posta bazen posta 
kutunuzun spam klasörüne düşer.   

• DigiD'niz yok mu? O halde sonuç size telefonla bildirilecektir. Kendiniz 
aramanıza gerek yoktur.   

• Sonuç pozitif midir? O halde korona olmuşsunuzdur.  
- Bu durumda evde izolasyona girmelisiniz. Bu durum, aynı evde yaşayan 

kişilere bulaştırmamak için elinizden gelen her şeyi yapacağınız anlamına 
gelir. Özel bir odada yalnız kalın. Bu sayede aynı evde yaşayan kişilerin sizinle 
iletişim kuramamalarını sağlarsınız.  

- Ziyaretçilerin gelmesine de izin vermeyin.  
- Sizinle aynı evde yaşayan kişiler ve yakın arkadaşlarınız da karantinaya 

giriyorlar.  
- Kaynak ve iletişim araştırması hakkında daha fazla bilgiyi  

www.rijksoverheid.nl/bco adresinde okuyun.   
• Sonuç negatif midir? O zaman test yaptırdığınız anda korona değildiniz. 

Karantinadan çıkmanıza izin verildiğinde, artık Hollanda'daki herkes için geçerli 
olan temel kurallara riayet edeceksiniz. Özellikle şikâyetleriniz olduğunda, 
yaşlıların ve sağlığı hassas kişilerin yanında çok dikkatli olun.   

  
Dikkat: (tekrar) şikâyetlerinizi mi oluyor veya şikâyetleriniz daha da kötüye mi 
gidiyor? O halde bir test yaptırın. Bunu, kendi kendine yapabileceğiniz bir test 
veya GGD'de profesyonel olarak uygulanan bir test ile yaptırabilirsiniz.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/van-afspraak-tot-uitslag-coronatest/bron-en-contactonderzoek?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/bco&utm_medium=redirect


Daha fazla bilgi için rijksoverheid.nl/uitslag-coronatest adresini ziyaret edin 
veya 0800-1351 numaralı telefonu arayın. Burada ayrıca karantinanın 5 
gününde yapılan testler hakkında bilgi de bulacaksınız.  
 
Korona testi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor musunuz?  
www.rijksoverheid.nl/coronatest veya www.government.nl/coronavirus adresine 
bakın. 
 
Sonuç belli oldu mu?  www.coronatest.nl adresine gidin ve DigiD'niz ile giriş yapın. 
 
Karantina kuralları www.rijksoverheid.nl/quarantaine adresinde bulabilirsiniz. 
 
Test edilmeniz veya karantinaya girmenizin gerekip gerekmediğini mi bilmek 
istiyorsunuz? quarantainecheck.rijksoverheid.nl adresinde kontrolünüzü yapın.  
 
Karantina esnasında yardıma veya desteğe mi ihtiyacınız var?  
www.rijksoverheid.nl/quarantainegids adresine bakın. 
 
Kaynak ve iletişim araştırması hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: 
www.rijksoverheid.nl/bco.
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